
 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 15. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “STOP, HOUD OP” 
 

2. Aanpak ongewenst van leerlingen 

Donderdag 24 november jl. heb ik u per mail een brief gestuurd over de aanpak die 

we volgen wanneer leerlingen ongewenst gedrag vertonen. 

In deze brief meldde ik u o.a. dat wij bij ongewenst gedrag het protocol “time-out, 

schorsing en verwijdering” hanteren, zoals dat is opgesteld door Unicoz. 

Van veel ouders/verzorgers ontving ik een positieve reactie, waarin zij aangaven dat 

het een goede zaak is dat de school hier, samen met de MR, actie in onderneemt. 

Ouders/verzorgers gaven ook aan dat zij hun kind(eren) zelf ook over deze zaak 

hebben aangesproken en hen duidelijk hebben gemaakt dat zij niet willen dat hun 

kind(eren) te maken zouden kunnen krijgen met het gehanteerde protocol. 

Als school vinden wij het erg fijn als ouders/verzorgers ons op deze wijze helpen: we 

moeten het immers samen doen. 

Intussen is er geregeld contact tussen de ouders/verzorgers van leerlingen die 

ongewenst gedrag vertonen en de school. Met elkaar zoeken we naar wegen die tot 

een oplossing kunnen leiden. Hierbij kunt u denken aan het toedienen van 

medicijnen die het gedrag temperen, het zoeken naar een andere basisschool of het 

toewerken naar plaatsing van een kind op het SBO of SO. Verwijdering van de 

school (het kind wordt dan “thuiszitter”) zou daarbij óók een oplossing kunnen zijn 

Dergelijke processen kosten tijd en moeten zorgvuldig uitgevoerd worden. 

Ook houden we hierbij weloverwogen het levensgeluk en welbevinden van alle 

leerlingen in de groep in het oog. 

We werken er dus hard aan, maar we zijn er nog niet. 

Inzet en aandacht blijft daarom nodig, zodat we uiteindelijk in een situatie belanden 

waarin ieder kind onderwijs krijgt op de goede en vooral veilige plek. 

Mocht u intussen vragen over e.e.a. hebben, neem dan vooral contact met mij op, 

zodat we een afspraak kunnen maken. 
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3.  Oliebollen en kinderchampagne 

Er hebben zich vier ouders aangemeld die oliebollen willen bakken. 

Dat is fantastisch. Heel hartelijk dank daarvoor. 

 

4. Opa- en omamorgen 

Woensdag 7 december a.s. is er weer een opa- en omamorgen. 

Opa’s en oma’s van onze leerlingen mogen dan een bezoekje aan de groep van hun 

kleinkind(eren) brengen. 

De grootouders zijn van harte welkom van 9.00 uur tot 11.00 uur. 

 

5. Schoolfruit 

Vanaf woensdag 7 september jl. krijgen onze leerlingen weer drie keer per week 

gratis schoolfruit/groente. 

De uitdeeldagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. 

De schoolfruitperiode loopt tot en met 10 februari 2023. 

 

Deze week ontvangen de leerlingen het volgende fruit: 

- Woensdag : Cherrytomaat 

- Donderdag : Meloen 

- Vrijdag : Appel 

 

6. Gratis schoolmelk 

De leerlingen van onze school die dat willen, krijgen 20 weken (exclusief de kerst- en 

voorjaarsvakantie) gratis Schoolzuivel aangeboden! De school is namelijk ingeloot 

om dit schooljaar Schoolzuivel te ontvangen. 

 

Kinderen die schoolmelk willen drinken, nemen zelf een beker mee naar school om 

daar de schoolmelk in te (laten) doen. 

 

7. Foute Kersttruien-dag 

Woensdag 14 december is het foute kersttruien-dag: alle leerlingen en leerkrachten 

mogen die dag met een foute kersttrui naar school komen. 

Heb je geen foute kerstrui? Dan mag je jezelf ook als kerstman uitdossen of je 

versiert jezelf met kerstspullen. En lukt dat allemaal niet, dan kom je gewoon als 

jezelf! 

 

8. Het afscheid komt er aan…… 

Nog een week of negen en dan zit mijn onderwijsloopbaan er na bijna 46 jaar op en 

ga ik (= meester Hans) vanaf 1 februari a.s. heerlijk van mijn pensioen genieten. 

In deze nieuwsbrief staan de dagen waarop mijn afscheid wordt gevierd voor het 

eerst in de agenda. 



Het feit ik over een aantal weken niet meer in de school aanwezig ben, betekent dat 

er een nieuwe directeur benoemd moet worden. 

De afgelopen weken heeft de procedure plaatsgevonden die geleid heeft tot de 

benoeming van een nieuwe directeur. 

Vanmiddag zal ik u hier, namens het bestuur van Unicoz, nadere informatie over 

toesturen. 

 

9.  De agenda voor de komende periode 
 

7 december 9.00 – 11.00 uur: Opa- en omamorgen 

14 december Foute kersttruien-dag 

22 december ’s Avonds: kerstviering (deze vindt buiten de school plaats) 

23 december Kerstviering in de groepen 

23 december Om 12.00 uur begint voor alle leerlingen de kerstvakantie; deze 
duurt tot en met zondag 8 januari 2023 

9 januari 9.30 uur: Met oliebollen en kinder”champagne” starten we het 
jaar 2023. 

11 januari Luiscontrole 

16 januari Start Cito-periode; deze duurt tot en met 3 februari a.s. 

17 januari 20.00: MR-vergadering 

19 januari Leerlingenraad 

24 januari 20.00: OR-vergadering 

25 januari Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij 

27 januari Afscheid meester Hans van de leerlingen van de school 

30 januari Afscheidsreceptie meester Hans voor ouders en verzorgers 

1 februari Openmorgen van 8.45 tot 10.00 uur 

10 februari Laatste dag schoolfruit 

13 – 16 februari Voortgezet Onderwijs schoolkeuze-gesprekken (leerjaar 8) 

16 februari Ontruimingsoefening 

17 februari Het ontwikkelingsverslag wordt meegegeven aan de leerlingen 
van leerjaar 1 - 7 

20 – 24 februari Verplichte tienminutengesprekken leerjaar 1 – 7 

24 februari Om 12.00 uur begint de voorjaarsvakantie; deze duurt tot en 
met zondag 5 maart 2023 

 

 

Tot zo ver deze nieuwsbrief.  

 

Met vriendelijke groet,       

      

Hans van Elburg  

  

 

Nieuws van de Eendjes-groep 

De afgelopen maand was een spannende tijd: Sinterklaas kwam in het land!  

De dagen werden korter en donkerder, maar wij genieten nog van het buiten spelen 

wanneer dit kan. De kinderen vinden de regen en modder ook prachtig.  



Wij hebben veel geknutseld deze maand, van stoomboten tot sinterklaasfeest en een 

hoed met het paard van Sinterklaas. 

Helaas gaat een aantal kinderen die 4 jaar worden, ons verlaten. Zij gaan het 
avontuur op school aan.  
Wij hebben de afgelopen tijd weer een hoop baby’s in de groep mogen verwelkomen, 
wat een drukke, maar gezellige boel is. 

 
Groetjes van De Eendjes 

 

 


